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MEMORANDUM 
 
STATENINFORMATIEBIJEENKOMST 25 MEI 2022: TOELICHTING CONCEPT VERVOERPLANNEN 2023.  

DATUM 18‑05‑2022 
VAN Arne Schaddelee 
AAN Provinciale Staten 
TELEFOONNUMMER  
TEAM  
BIJLAGE / 
 
 
Doel: 
Tijdens deze jaarlijkse Stateninformatiebijeenkomst willen we samen met onze vervoerders Syntus Utrecht (Keolis) 
en U-OV (Qbuzz) een toelichting geven op de concept wijzigingsvoorstellen voor de dienstregeling ingaande medio 
december a.s. zoals opgenomen in de concept vervoerplannen 2023 en zoals deze ter consultatie liggen voor 
belanghebbenden.  
 
Toelichting: 
Voor de concessie Tram en Bus Regio Utrecht en de concessie Streekvervoer Provincie Utrecht geldt dat er 
minimaal één keer per jaar een vervoerplan wordt opgesteld door de concessiehouders (U-OV en Syntus) in 
overleg met de provincie Utrecht. De plannen doorlopen een uitvoerig proces dat start in januari en resulteert in een 
vaststellingsbesluit door het college van GS in september. Waarna implementatie plaatsvindt door de vervoerders 
om in december met de nieuwe dienstregeling voor de reizigers te kunnen starten. Met de statenbrief van 15 
februari jl. (kenmerk 82422262)  zijn de uitgangspunten voor deze vervoerplannen met u gedeeld. Vervolgens zijn 
door de vervoerders wensen voor de dienstregeling opgehaald bij alle gemeenten, het ROCOV en andere 
stakeholders. Op basis van de uitgangspunten en de binnengekomen wensen hebben de vervoerders de concept 
vervoerplannen opgesteld. De plannen zijn onlangs ter consultatie voorgelegd aan gemeenten, het ROCOV en 
inwoners van de provincie Utrecht. Via de volgende link kunt u al kennisnemen van de concept vervoerplannen: 
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/ov-verandert-vanaf-11-december-jouw-mening-telt. De plannen 
zullen tijdens de sessie verder worden toegelicht en u hebt dan ook uitgebreid de mogelijkheid om hier vragen over 
te stellen en opmerkingen te maken. 

Agenda informatiesessie: 

Inleiding 

• Ontwikkeling aantallen reizigers  
• Betaalbaarheid concessies 

Concept vervoerplannen 2023 

• Uitgangspunten 
• Inhoud plannen 

o U-OV wijzigingsvoorstellen 
o Syntus wijzigingsvoorstellen 

• Verdere vervoerplanproces 

Vervolgprocedure: 
De concept vervoerplannen hebben onlangs het consultatietraject doorlopen. De resultaten hiervan dienen nu 
verwerkt te worden en kunnen aanleiding zijn om de concept plannen nog te wijzigen. Hierover informeren wij u 
middels een Stateninformatiebijeenkomst die naar verwachting eind augustus of begin september zal plaatsvinden. 
Op 13 september zullen GS naar verwachting de vervoerplannen vaststellen. U zult daarover per statenbrief 
geïnformeerd worden. 

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/ov-verandert-vanaf-11-december-jouw-mening-telt
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